
Policydokument

Fremtidens regulering av

allmennflygingen i Norge



«Allmennfygingen er overregulert og

 nyteverdien er undervurdert. 

Dete må vi gjøre noe med!»

Stein Erik Nodeland

luffartsdirektør

1* Innledning

I Europa er trenden at aktviteten innenfor allmennfysegmentet reduseres, spesielt innenfor motorisert 

allmennfyging. Det er fere årsaker tl dete. En årsak som trekkes frem er en overregulering av segmentet. Det 

har blit for komplisert og for dyrt for privatpersoner å drive med allmennfyging.

Regelverket for allmennfygingen er i stor grad det samme regelverket som gjelder for kommersiell fyging. Selv 

om regelverket er søkt tlpasset allmennfysegmentet, er regelverket komplisert og fordyrende for utøverne.

EASA har innset problemet og arbeider nå med å forenkle regelverket innenfor den delen av allmennfygingen 

som EASA regulerer. Første skritet i dete arbeidet er utgivelsen av «Roadmap for General Aviaton»1 i 2013.

I «Roadmap for General Aviaton» diskuteres faktorer som kan bidra tl å forenkle reguleringen av segmentet og 

dermed bidra tl at aktviteten kan økes. Luffartstlsynet har omsat innholdet i EASAs «roadmap» i en policy for 

norsk regulering av allmennfysegmentet. 

Policyen er bygget rundt fem bærende prinsipper. Disse er:

 Prinsippet om forholdsmessighet

 Prinsippet om delegering 

 Prinsippet om bruk av andre virkemidler enn regelverk 

 Prinsippet om balansert tlnærming

 Prinsippet om risikobasert regulering

Prinsippene gir et rammeverk for fremtdig regulering av segmentet.

1T EASA Roadmap for Regulaton of General Aviaton



Dete policydokumentet er retet mot den delen av allmennfygingen som omfater det EASA beskriver som 

«Non Complex Aircraf».2 Prinsippene kan også brukes for komplekse fartøy, men er i første omgang retet mot 

det som EASA kaller «the lower end of the GA community», altså den letere delen av allmennfygingen.

Luffartstlsynet deler EASAs syn om at sikkerhetsnivået innenfor allmenfygingen kan bedres ved blant annet 

høyere aktvitet. Bedre regulering kan bidra tl dete.

Stein Erik Nodeland

Luffartsdirektør

2T ‘Complex aircraf’ being as defned in the Basic Regulaton art. 3 (j) :
(i) an aeroplane with a maximum certfcated take-of mass exceeding 5 700 kg, or certfcated for a maximum 
passenger seatng
confguraton of more than nineteen, or certfcated for operaton with a minimum crew of at least two pilots, or 
equipped with (a) turbojet
engine(s) or more than one turboprop engine, or
(ii) a helicopter certfcated for a maximum take-of mass exceeding 3 175 kg, or for a maximum passenger 
seatng confguraton of more
than nine, or for operaton with a minimum crew of at least two pilots, or
(iii) a tlt rotor aircraf;



Om policyen

Denne policyen er et set med prinsipper og retningslinjer som gir retning og ramme for Luffartstlsynets 

myndighetsutøvelse innen allmennfysegmentet.

Om målet

Allmennfygingen er en samfunnsnytg del av norsk luffart og bidrar bl.a. tl rekrutering tl luffarten, tl 

kulturbæring, tl industri og som idret. 

Luffartstlsynet skal arbeide for en samfunnsnytg luffart og vil legge tl rete for en positv utvikling også 

innenfor dete segmentet av luffarten. Luffartstlsynet deler EASAs syn på at høy aktvitet innenfor segmentet 

har en positv sikkerhetsmessig efekt. Det er derfor i Luffartstlsynets interesse å bidra tl en positv utvikling 

innenfor allmennfygingen gjennom riktg regulering.

Luffartstlsynets strategiske målsetng er å bidra tl at totalaktviteten innenfor allmennfygingen i Norge 

stabiliseres, eventuelt økes, fra 2014 tl utgangen av 2020 samtdig som at sikkerheten ivaretas. Vi vil legge tl 

rete for dete gjennom vår myndighetsutøvelse, dvs. gjennom regelverk, tlsyn, informasjon og veiledning.

Dialog mellom Luffartstlsynet og utøverne blir vesentlig, både for at vi skal kunne bidra tl sikker og økt aktvitet

og for å vite om vår myndighetsutøvelse er «riktg» innretet.

Om policy og det videre arbeidet

Ut fra den strategiske målsetningen skal LT i samarbeid med de sentrale brukerorganisasjonene utarbeide en 

langtdsplan med konkrete tltak. Vår policy skal legges tl grunn. Policyen har fem bærende prinsipper som 

danner rammeverket for Luffartstlsynets arbeid med regulering av allmennfygingen. 

Det er i summen av strategisk mål, policy og langtdsplan at retningen for Luffartstlsynets arbeid med 

allmennfygingen konkretseres.

Prinsippene

2* P1: Prinsippet om forholdsmessighet

Innledning 
Prinsippet om forholdsmessighet går ut på at en aktvitet ikke skal reguleres mer eller strengere enn hva som er 

nødvendig for å oppnå hensikt. Det betyr at ulike aktviteter ofe kan og bør reguleres ulikt. 

Frem tl i dag har reguleringen av allmennfygingen i for stor grad skjedd gjennom speiling av regelverket for 

kommersielle aktviteter. Denne formen for regulering har over td git en uforholdsmessig belastning på 

segmentet.

Luffartstlsynet legger tl grunn at allmennfygingen tl en viss grad er annerledes enn kommersiell fyging. EASA 

sier:

“Control of Risk. End-use stakeholders in non-CAT aviaton generally have much more ability to assess and control
the risk of the operaton. In many cases, with the excepton of very limited risk to third partes, the operators are 
the only stakeholders exposed to risk.

Level Playing Field. In the compettve CAT market, driven by a proft motve, a level playing feld between actors 
is necessary to ensure that safety does not enter a vicious downward spiral.



Cost Burden and Economies of Scale. CAT operatons are typically much more repettve than non-commercial 
operatons. CAT aircraf may fy up to 4,000 hours p.a. whereas noncommercial aircraf may typically fy only 50 
to 100 hours p.a. This leads to signifcant economies of scale for CAT in dealing with fxed costs and other 
resource requirements including those generated by regulatory compliance.

Flexibility. CAT operatons are usually planned in detail in advance with a limited need for short-term fexibility. By
contrast, non-CAT operatons are ofen planned at relatvely short notce, tend to be dynamic and may even be 
opportunistc (e.g. highly weather dependent).

Private fying including sportng and recreatonal / leisure aviaton as well as personal transport. This form of 
fying has only one thing in common with CAT, the 3-dimensional aspect and only three areas of overlap or 
adjacent proximity, which are use of airspace, communicatons frequencies, and some airports.”3

Allmennfygingen skal derfor ikke behandles som et biprodukt av kommersiell luffart. De ulike aktvitetene må 

vurderes selvstendig ved regelverksutvikling og myndighetsutøvelse.

Luffartstlsynet vil i prinsippet om forholdsmessighet vurdere:

1. Aktvitetens type

2. Aktvitetens volum

3. Aktvitetens forhold tl tredje part

Aktvitetens type
Allmennfyging omfater et vidt spekter av luffartøy og aktviteter. Typer luffartøy er fy, helikopter, gyrokopter,

seilfy, hang og paraglider, ballong, lufskip og modellfy. Aktvitetene spenner fra sports- og rekreasjonsfyging, 

via generell privatlyging og egenfyging, tl enkelte kommersielle aktviteter som for eksempel lufbårent arbeid4.

Én og samme regulering vil naturligvis ikke være optmal for alle typer fartøy og aktviteter.

Ulik type aktvitet kan tlsi ulik regulering, samtdig som totaliteten må ivaretas. Luffartstlsynet skal ta hensyn tl

aktvitetens type ved regulering. 

Aktvitetens volum
Aktvitetens volum vil ha betydning for hvordan Luffartstlsynet anvender prinsippet om forholdsmessighet.  

Høyt volum bringer inn risikofaktorer som vi må ta hensyn tl. 

Aktvitetens forhold tl tredjepart
Tredjepart har krav på en rimelig grad av beskytelse. Dete må gjenspeiles ved at aktvitet som påvirker 

tredjepart generelt må tåle en mer omfatende og streng regulering enn aktvitet som ikke eller kun i liten grad 

kan påvirke tredjepart. 

3T EASA General Aviaton Safety Strategy and Road Map

4T «Arial Works»



3* P2: Prinsippet om delegering5

Innledning
Prinsippet innebærer å bruke tlgjengelige ressurser der de gir mest fysikkerhetsmessig efekt. Dete kan bety og

delegere oppgaver eller myndighet tl aktører. 

Hensikten er at Luffartstlsynet i minst mulig grad skal saksbehandle på individnivå og heller fokusere på tlsyn 

av brukerdrevne sikkerhetssystemer. I Norge har denne type regulering fungert innenfor fere elementer av 

allmennfygingen. 

Det er særlig to fordeler med denne type regulering. Førstehåndskunnskapen om brukerens utordringer og 

behov ligger hos aktørene. Så lenge denne kompetansen fnnes hos aktørene, der summen av kompetansen 

akkumuleres, må det vurderes hvorvidt oppgaver mest hensiktsmessig kan ivaretas av disse aktørene selv. 

Den andre fordelen er av ressursmessig karakter. Oppgaver som kan løses hensiktsmessig og forsvarlig av 

aktørene, bør delegeres. Dete vil kunne gi en kost/nyte efekt.

Luffartstlsynet vil i prinsippet om delegering vurdere:

1. Aktvitetens kompleksitet

2. Aktørenes evne og egnethet

3. Sikkerhetssystemet

Aktvitetens kompleksitet

Med aktvitetens kompleksitet sikter vi tl en samlet vurdering av type fartøy, type aktvitet, antall personer eller 
organisasjoner involvert og den gjensidige avhengigheten mellom prosessene i aktviteten mv. 

Luffartstlsynet vil være forsiktg med å delegere oppgaver eller myndighet i tlknytning tl aktviteter som vi 
vurderer som komplekse, særlig der aktviteten innebærer risiko for tredjepart.  Vi erkjenner samtdig at 
det netopp er ved komplekse aktviteter at behovet for individuelle løsninger kan være størst mht. å 
redusere risiko, slik at spørsmålet uanset må underlegges en konkret vurdering når prinsippet om 
delegering anvendes. 

Aktørenes evne og egnethet
I vurderingen av om oppgaver kan delegeres må aktørenes evne og egnethet tl å ivareta delegerte oppgaver 

vurderes. 

Sikkerhetssystem
Aktørenes verktøykasse for regulering av aktviteten(e) fnnes i sikkerhetssystemet. I stedet for å fastsete 

detaljert regulering av selve aktviteten, vil Luffartstlsynets sete rammer for aktvitetene, mens detaljene 

fnnes i aktørenes egne sikkerhetssystemer. Luffartstlsynets fokus vil være på sikkerhetssystemet og 

oppfølgingen av dete.

4* P3: Prinsippet om bruk av andre virkemidler enn

regelverk

Innledning
Hensikten med dete prinsippet er ikke å erstate regelverk med andre virkemidler, men innenfor enkeltområder

kan denne tlnærmingen, i samspill med regelverk, ha større efekt enn regulering alene.

Luffartstlsynet vil i prinsippet om bruk av andre virkemidler vurdere:

5T Delegering må i denne sammenheng forstås som det å legge oppgaver eller myndighet på lavest mulig nivå.



1. Samarbeid og kommunikasjon

2. Veiledning og informasjon

Samarbeid og kommunikasjon
Allmennfygingen omfater et bredt spekter av aktviteter. Med dete mener vi at aktvitetene strekker seg fra 

enkel modellfyging tl nytefyging med komplekse fartøy. Det er utordrende for Luffartstlsynet å site med 

den totale kunnskap og forståelse for alle elementene av segmentet. For å sikre en hensiktsmessig og efektv 

myndighetsutøvelse er bruk av den totale kompetansen som fnnes hos utøver, interesseorganisasjoner og 

myndighet, avgjørende. Luffartstlsynet skal etablere et strukturert samarbeid og god kommunikasjon for å 

utnyte den samlede kompetansen innenfor segmentet bedre.

Veiledning og informasjon
Det stlles høyere krav og forventninger tl kommersielle fyselskaper enn tl enkeltndivid som driver med fyging

som hobby. Dete betyr at vi forventer at kommersielle selskaper har nødvendige forutsetninger tl å forstå

regelverket og på den bakgrunn styre sin aktvitet på en forsvarlig måte. Vi kan ikke forvente at aktørene

innenfor allmenfysegmentet har de samme forutsetningene som de kommersielle aktørene.  Myndighetens

veiledning og informasjon må derfor tlpasses allmennfysegmentet.

5* P4: Prinsippet om balansert tilnærming

Innledning
Hensikten med prinsippet er å sikre at Luffartstlsynet vurderer både direkte og indirekte konsekvenser av 

regulering og myndighetsutøvelse. Prinsippet henger nært sammen med prinsippet om forholdsmessighet. 

Risiko, konsekvens og sekundære efekter
All regulering gir en konsekvens, direkte og indirekte. EASA omtaler denne problemstllingen i dokumentet « 

Balanced Approach to Regulaton»6. Myndighetene har ofe fokusert ensidig på sikkerhet uten å ta tlstrekkelig 

hensyn tl at reguleringen kan påvirke eksempelvis kostnader, tlgjengelighet, kapasitet mv. I et 

langtdsperspektv kan disse sekundærefektene også påvirke sikkerheten negatvt7. 

EASA poengterer at myndighetene må være villige tl å akseptere en viss risiko for å unngå overregulering. Dete 

betyr at vi må vurdere nødvendigheten av detaljert regelverk, og utordre den konservatve ideen om at sterk 

regulering gir bedre sikkerhet.

For å oppnå en god regulering må man ha en balansert tlnærming. EASA poengterer denne tenkingen med å 

introdusere en «Pre-Regulaton Checklist». Hensikten med sjekklisten er å sikre at reguleringen ivaretar formålet

og at sekundære efekter reduseres. Luffartstlsynet vil på samme måte som EASA sikre at reguleringen ivaretar 

formål og at sekundære efekter reduseres.

Prinsippet om balansert tlnærming medfører at Luffartstlsynet må vurdere akseptabel risiko, konsekvens og 

sekundære efekter i forbindelse med vårt reguleringsarbeide.

6T EASA Balanced Approach to Regulaton

7T Som et eksempel kan vi trekke frem sertfseringsbestemmelsene for stempelmotorer. Disse bestemmelsene 

ble etablert for tår tlbake og hadde tl hensikt å sikre kvalitet både i forhold tl design og produksjon før de ble 

tllat solgt. Dete er en logisk tlnærming. Likevel, på grunn av et lite marked og sertfseringskostnader, er nå 

dagens motorer konstruert på basis av en teknologi tlbake tl 40-50 tallet med forutsigbare resultater både i 

forhold tl reliabilitet, drivstoforbruk og produksjonskostnader. Samtdig i den mer «ikke- regulerte» verden av 

mikrofy og amatørbygde fartøy har utviklingen ført tl meget drifssikre, drivstofefektve motorer, som på 

mange måter overgår sine mer regulerte varianter



6* P5: Prinsippet om risikobasert regulering

Innledning
EASA peker på at det er nødvendig å etablere en mer risikobasert tlnærming tl reguleringen. EASA sier at det er 

nødvendig å fokusere på aktuelle risikoområder og prioritere regelverk som tar for seg de største og mest 

relevante risikoområdene. Tradisjonell myndighetsutøvelse har vært mer i retning å ta for seg alle mulige 

risikoområder og etablere reguleringen dereter. Dete har medført en kompleksitet i regelverket som 

enkeltndividet har vanskelig å forholde seg tl. Over td kan man få en holdning og kultur av likegyldighet tl 

regelverkskrav. Dete er en sikkerhetsutordring.

Prinsippet om risikobasert regulering betyr at man skal ha høy grad av sikkerhet innenfor allmenfysegmentet, 

men ikke nødvendigvis samme grad av sikkerhet som innenfor den kommersielle sektoren. Reguleringen skal ta 

hensyn tl dete. 

Beskytelsesnivå
EASA la tl grunn gjennom sin «General Aviaton Strategy»8 et konsept på et beskytelsesnivå. Denne modellen 

skal sikre oppmerksomhet om risiko og akseptabelt risikonivå. Behovet for regulatorisk beskytelse vurderes ut 

fra hvor man befnner seg i beskytelseshierarkiet. 

Luffartstlsynet legger tl grunn EASAs beskytelseshierarki:

1. Ikke involverte tredje personer

2. Betalende passasjerer i kommersiell luftransport

3. Involverte tredjepersoner (eksempelvis tlskuere på fyshow, ansate ved lufhavner etc.)

4. Involverte i lufbårent arbeid /Air Crew

5. Passasjerer («deltakere») i ikke-kommersielle fygninger

6. Privatlygere i ikke-kommersielle fygninger

Som overskrifen antyder skal reguleringen fokusere på identfserte risikoer. Dete betyr at myndigheten må på 

bakgrunn av data og informasjon analysere og identfsere risikoområder. Disse risikoene må kategoriseres 

basert på beskytelseshierarkiet.  Ut fra dete grunnlaget må Luffartstlsynet vurdere behovet for regulering.

8T EASA General Aviaton Strategy
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